
 

 

1 

      

 

  :)التدخين مضار( نيالنص القرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�قدم ومع .إنسانية (رثة بل طبية، وعلة اقتصادية، وخسارة خلقية، رذيلة أنواعه بكل ا�دخ� أن كش ثمة ليس
 اKرض إI يؤدي العالم 4 مفرد سبب أك@ هو ا�دخ� أن وجد واإلحصاء، واالستقصاء العل0 ا9حث وسط 4 ا3ائل العل0
 مثل أخرى أسباب عن ا\ا]ة تلك قبل األول اKرWز Uتل ا�دخ� اضأمر نتيجة الوفاة حاالت أن إI ا9حوث وتشM .واKوت

 اKليون ونصف مليون� يبلغ الوفيات من ا�دخ� ضحايا فعدد السيارات، حوادث أو اإليدز، مرض أو الكوارث، أو اaروب،
  .ا�دخ� يسببها الm األمراض تقعدهم من lالف هذا سنويا،

 االستمرار vقبة تكون أن يمكن مدى أي إI يعرفون ال الكثMين لكن �،ا�دخ خطورة يدرك شخص q لعل
 الرئت� كفاية من ويقلل (فة، ا3وائية الشعب ا�هابات 4 يتسبب إذ بسببه، اإلنسان تصيب الm األمراض w وWثMة فيه،

 ا�ا{ ال|يان كجلطة القلب وأمراض الرئة، }طان يسبب كما اzم، �نقية الالزم األكسح� مبادلة عن فتعجزان
  .والكبد ةاKعد و}طان واللثة الفم }طان إI إضافة الصدرية، با��ة واإلصابة

 غM تعرض وهو »السل� ا�دخ�« عليه يطلق ما وw ا\اس، من الكثM 3ا يفطن ال قد خطMة ظاهرة وثمة

 � يشتمل باaجرة اKنت| اzخان أن العلمية اzراسات هرتأظ فقد اKغلقة، األماكن 4 ا�بغ zخان إراديا ال اKدخن�
 صحتهم، وتدمM حريتهم � باالعتداء للمدخن� يسمحوا أال اKدخن� غM � �ب و�ا السجائر، 4 اKوجودة السموم ]يع

  .سبق ما إI باإلضافة
  ا�دخ�؟ ترك إذا يمكن هل: اKهم السؤال ويب�

  :منها وسائل بعدة ذلك يمكن نعم،: وا�واب
 �موvت، 4 اKدخنون �تمع حيث ا�ما�، والعالج اKتاحة، اإلعالمية الوسائل بكل ا�دخ� بمخاطر الو� ن|

. اzوا� العالج وWذلك الغرض، 3ذا متخصصة عيادات طريق عن و�ا�ات توعية، وبرامج ريا�، برنامج 3م ويقدم
 تقارب الm اKستخلصة اKواد بعض استخدمت �لك ا\يكوت�، وw اzخان 4 الفاعلة Kوادا أهم � الطريقة هذه وتعتمد

 الرياضة، ومزاولة الصينية، واإلبر اKغناطي�، ا�نويم: ومنها العالج، 4 اKستخدمة الطرق بعض وهناك اKضغ، �بان طعمه

 أماكن 4 ا�دخ� بمنع وذلك ،»السل� ا�دخ�« من ن�اKدخ غM �اية بهدف اKجتمعات بعض 4 ]عيات إنشاء وأخMا

  .كذلك شك وال وw قبيحة، vدة ا�دخ� أن اKدخن  س وهكذا. العامة ا�جمعات
 العالم يكون أن( ذلك 4 وشعاره ا�دخ�، م¢فحة بيوم مايو شهر من وا¡الث� اaادي v 4م q العالم و تفل

 .اaلم؟ هذا يتحقق فهل ،)القريب بلاKستق 4 ا�دخ� من خا¤ا

 .)بتصرف. ()1992 أبريل( 401 العدد. العربي مجلة. العزيز عبد أسامة. د
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص –أ 

  .ينتمي إلى المجال السكانيالنص 

  :مصدر النص –ب 

  .وهي للدكتور أسامة عبد العزيز» المغربي«من مجلة مقتطف النص 

  :صنوعية الن - ج

  .سكاني مقالة تفسيرية ذات بعد توجيهي تحسيسي  

  :)مضار التدخين( العنوان – د

 .مركب إضافي يتكون من كلمتين :تركيبيا �

 .ينتمي العنوان إلى المجال السكاني :معجميا �

 .)مضار(يوحي العنوان بمخاطر التدخين الكثيرة والمتعددة بالنظر إلى صيغة الجمع  :دالليا �

  :هايتهبداية النص ون –هـ 

  ...).كارثة   –علة  –خسارة  –رذيلة (تنسجم مع العنوان ألنها تتضمن ألفاظا تنتمي إلى الحقل المعجمي نفسه  :بداية النص �

  .فيها تساؤل حول إمكانية تحقق حلم الكاتب والناس كافة بأن يكون العالم خاليا من التدخين :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة - هـ 

 .ينبغي على جميع المدخنين تبنيه، وهو التخلص من السجائر وإلقائها في القمامة تعبر عن التصرف الذي

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .التحسيس بمخاطر التدخين والدعوة إلى القالع عنهيتناول س نفترض أن موضوعه ناء على القراءة االولية للنصب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o لمرض شاغ :علة.  

o التعمق في البحث االستقصاء.  

o قدرتهما على أداء عملهما :كفاية الرئتين.  

o صفة ذميمة :رذيلة.  

o نتيجة وخيمة :عاقبة.  

o ال ينتبه لها :ال يفطن لها.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  . . يعالج النص موضوع التدخين ومضاره على صحة اإلنسان مع ذكر بعض السبل لمحاربة هذه الظاهرة المميتة

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1
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  .التدخين كارثة إنسانية، وهو أكبر سبب مفرد في العالم يؤدي إلى المرض والموت �

  .ارتفاع عدد ضحايا التدخين بشكل مهول �

  ...تعدد األمراض الخطيرة الناتجة عن التدخين وفي مقدمتها أمراض القلب والشرايين والسرطان  �

  .ف التدخين السلبي الذي يؤثر على صحة غير المدخنين خاصة عند تواجدهم بأماكن مغلقةتعري �

  . طرح مجموعة من الحلول المقترحة لمكافحة التدخين �

  .أمل الكاتب في أن يصبح العالم خاليا من التدخين مستقبال، لكنه ال يزال إال حلما �

  :معجم النص -  2

  األلفاظ الدالة على الوقاية  لدالة على المرضاأللفاظ ا  األلفاظ الدالة على التدخين

 –السموم  –دخان  –المدخنين  –التبغ 

  ...تدمير  –السجائر 

 –جلطة  –سرطان  –التهابات  –علة 

  ...الذبحة 

 –توعية  –برنامج  –العالج  –الوعي 

  ...مكافحة  –منع  –حماية  –عيادات 

  :مالمح األسلوب التفسيري داخل النص -  3

  ...).هو ما يطلق عليه التدخين السلبي، وهو تعرض غير المدخنين ال إراديا لدخان التبغ ( ... : التعريف �

  ...).وهكذا  –حيث  –ولذا  –إذ  –لكن (: أدوات الربط �

  ...).القوسان  –المزدوجتان  –عالمة االستفهام  –نقطتا التفسير (: عالمات الترقيم �

  ....)ليون سنويا يبلغ مليونين ونصف الم: (... اإلحصائيات �

VI  - التركيب والتقويم:  

  :التركيب – 1

التدخين آفة خطيرة، وكارثة كبرى تهدد البشرية، وتتسبب في أمراض كثيرة وفتاكة تصل إلى حد الفتك بحياة اإلنسان إن لم يتخذ   

ير المدخنين على التدخين ال إراديا، ويمكن أي إجراء لإلقالع عن هذه العادة الخبيثة، ويعتبر التدخين السلبي ظاهرة خطيرة ألنه يرغم غ

  ...نشر الوعي بمخاطر التدخين والعالج باألدوية ومزاولة الرياضة : مكافحة التدخين عبر مجموعة من الوسائل أهمها

  :التقويم – 2

التدخين والمتمثلة في تتجلى القيمة السكانية في المخاطر الصحية التي يتسبب فيها : يتضمن النص قيمة سكانية وأخرى توعوية  

 األمراض الخطيرة التي تنتج عن التدخين، أما القيمة التوعوية فتتجلى في دعوة الكاتب إلى نشر الوعي بمخاطر التدخين لمساعدة المدخنين

  .في اإلقالع عنه من جهة، وحماية غير المدخنين من جهة أخرى


